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Niniejsza procedura reguluje komunikaty rynkowe wydawane przez społkę Digitree
Group S.A. z siedzibą w Rybniku („Społka”) dotyczące Informacji Poufnych, ktore mają
wpływ na kształtowanie cen papierow wartosciowych oraz definiuje zasady
postępowania, ktore muszą byc przestrzegane przez Członkow Zarządu, biegłych
rewidentow i pracownikow Społki oraz jej Społek zaleznych, a takze przez osoby
pracujące dla i/lub swiadczące profesjonalne usługi na rzecz Społki i jej Społek zaleznych,
ktore nie są pracownikami tych społek. Nalezy zwrocic uwagę, iz informacjami
dotyczącymi bezposrednio Emitenta lub instrumentow finansowych dotyczących
Emitenta są niejednokrotnie informacje dotyczące podmiotow nalezących do grupy
kapitałowej Emitenta. Z tego względu rozwazając mozliwosc powstania Informacji
Poufnej nalezy brac pod uwagę nie tylko zdarzenia dotyczące samego Emitenta, ale takze
zdarzenia dotyczące całej grupy kapitałowej, lub jednego bądz kilku podmiotow łącznie
nalezących do grupy kapitałowej Emitenta.
Zakaz wykorzystywania Informacji Poufnych przez wymienione powyzej podmioty
stosuje się, gdy osoba będąca w posiadaniu Informacji Poufnych nieuczciwie korzysta z
przewagi płynącej z posiadania tych Informacji, dokonując transakcji rynkowych w
związku z tymi Informacjami przez nabywanie lub zbywanie albo usiłowanie nabycia lub
zbycia, na własny rachunek lub na rzecz osoby trzeciej, anulowanie lub zmianę albo
usiłowanie anulowania lub zmiany zlecenia nabycia lub zbycia, na własny rachunek lub
na rzecz osoby trzeciej, posrednio lub bezposrednio, instrumentow finansowych, ktorych
dotyczą dane Informacje Poufne.
Przyjęte standardy raportowania mają zapewnic ochronę integralnosci rynku
finansowego i podnoszenie zaufania inwestorow, ktore z kolei opiera się na zapewnieniu
inwestorom rownych warunkow działania i ochrony przed naduzywaniem Informacji
Poufnych. Celem procedury jest zapobieganie powstawaniu naduzyc na rynku
polegających na wykorzystywaniu Informacji Poufnych, bezprawnym ujawnianiu
Informacji Poufnych oraz manipulacji na rynku.
W okreslonych w niniejszych standardach raportowania okolicznosciach z zakazu
naduzyc na rynku wyłączony jest obrot papierami wartosciowymi lub instrumentami
powiązanymi w celu stabilizacji papierow wartosciowych lub obrot akcjami własnymi w
ramach programow odkupu, pod warunkiem, ze działania te prowadzone są z
zachowaniem niezbędnej przejrzystosci i ujawnione są odpowiednie informacje
dotyczące stabilizacji lub programu odkupu. Obrot akcjami własnymi w ramach programu
odkupu i stabilizacji instrumentu finansowego, zgodny z postanowieniami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia
2014 r. w sprawie naduzyc na rynku, nie powinien byc uwazany za stanowiący naduzycie
na rynku.
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Zakresem niniejszych standardow raportowania objęte są wszelkie instrumenty
finansowe Społki będące w obrocie na rynku regulowanym, instrumenty finansowe Społki
będące przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku oraz
wszelkie inne zachowania lub działania, ktore mogą miec wpływ na taki instrument
finansowy, niezaleznie czy mają one miejsce w systemie obrotu. Powinno to poprawic
ochronę inwestorow, zabezpieczyc integralnosc rynkow oraz zapewnic by naduzycia na
rynku związane z tymi instrumentami były bezwzględnie zakazane.
Niniejsze standardy raportowania opierają się na domniemaniu, ze jezeli osoba prawna
lub fizyczna będąca w posiadaniu Informacji Poufnych nabywa lub zbywa albo usiłuje
nabyc lub zbyc, na własny rachunek lub na rzecz osoby trzeciej, posrednio lub
bezposrednio instrumenty finansowe, ktorych dotyczą dane Informacje Poufne, to
wykorzystuje ona te Informacje Poufne.
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WYCIĄG Z ISR OBOWIĄZUJĄCYCH W SPÓŁCE
1. INFORMACJE POUFNE – KWALIFIKACJA I RAPORTOWANIE
1.1

Członkowie Zarządu, biegli rewidenci, kierownictwo oraz pracownicy Społki i jej
Społek zaleznych oraz osoby pracujące i/lub swiadczące profesjonalne usługi na
rzecz Społki i jej Społek zaleznych, ktore nie są pracownikami tych społek, będą
zobowiązane do nieujawniania nikomu i niewprowadzania w obieg w Polsce lub za
granicą kluczowych informacji mogących stac się Informacjami Poufnymi oraz
Informacji Poufnych znajdujących się w ich posiadaniu i dotyczących Społki lub jej
Społek zaleznych.

1.2

Informacje Poufne muszą byc traktowane z najwyzszą ostroznoscią celem
zapewnienia, iz ich obieg w Społce następował będzie bez szkody dla poufnego
charakteru samych informacji do chwili zawarcia ich w komunikacie rynkowym
zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w niniejszej procedurze.

1.3

Przykładowymi zdarzeniami, ktore ze względu na charakter i zakres
najprawdopodobniej stanowią Informację Poufną są między innymi:
˗ rozpoczęcie działalnosci w nowym obszarze biznesowym lub wycofanie się z
takiego obszaru,
˗ rezygnacja lub wybor Członkow Zarządu, Rady Nadzorczej lub biegłych
rewidentow w Społce,
˗ nabycie lub zbycie przez Społkę oraz/lub Społkę zalezną inwestycji, innych
aktywow lub działow o istotnej wartosci (przez aktywa, inwestycje lub działy
o istotnej wartosci rozumiane są aktywa inwestycje lub działy, ktorych wartosc
stanowi co najmniej 10% wartosci przychodow ze sprzedazy Grupy
Kapitałowej Digitree Group, za okres ostatnich czterech kwartałow
obrotowych); Emitent moze tez uznac, iz dane nabycie lub zbycie inwestycji,
innych aktywow lub udziałow, ktore nie spełnia powyzszych kryteriow, moze
stanowic Informację poufną, poniewaz moze znacząco wpłynąc na ceny
instrumentow finansowych Emitenta w jego obecnej sytuacji finansowej,
gospodarczej i majątkowej,
˗ decyzja niezaleznego biegłego rewidenta o rezygnacji z funkcji, do pełnienia
ktorej został powołany,
˗ transakcja kapitałowa lub wystawienie zabezpieczenia pienięznego
(gwarancyjnego), ktorego wartosc stanowi co najmniej 10% wartosci
przychodow ze sprzedazy Grupy Kapitałowej Digitree Group, za okres
ostatnich czterech kwartałow obrotowych; Emitent moze tez uznac, iz
informacja o transakcji kapitałowej lub wystawieniu zabezpieczenia
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pienięznego, ktore nie spełniają powyzej wymienionych kryteriow, moze
stanowic Informację Poufną, poniewaz moze znacząco wpłynąc na ceny
instrumentow finansowych Emitenta w jego obecnej sytuacji finansowej,
gospodarczej i majątkowej,
emisja obligacji oraz innych dłuznych papierow wartosciowych,
zmiana praw związanych z instrumentami finansowymi notowanymi na
Giełdzie Papierow Wartosciowych,
utrata podmiotu zmniejszająca kapitał własny o kwotę stanowiącą co najmniej
rownowartosc 10% wartosci przychodow ze sprzedazy Grupy Kapitałowej
Digitree Group, za okres ostatnich czterech kwartałow obrotowych,
podział, połączenie lub przekształcenie Społki lub Społki zaleznej,
zawarcie, zmiana lub rozwiązanie umowy o istotnej wartosci (przez umowę
o istotnej wartosci rozumie się umowę, ktorej jedną ze stron jest Społka lub jej
Społka zalezna i ktorej przedmiot ma wartosc co najmniej 10% wartosci
przychodow ze sprzedazy Grupy Kapitałowej Digitree Group, za okres
ostatnich czterech kwartałow obrotowych; ponadto przez umowę o istotnej
wartosci rozumie się rowniez dwie lub więcej umow zawieranych przez Społkę
lub jej Społkę zalezną z jednym podmiotem lub, o ile przy dochowaniu przez
Społkę nalezytej starannosci mozliwe jest ustalenie stosunku zaleznosci,
z jednostką zalezną̨ od tego podmiotu w okresie krotszym niz 12 miesięcy,
jezeli łączna wartosc tych umow spełnia kryteria wartosci podane powyzej;
w przypadku umowy o istotnej wartosci, ktora jest jednoczesnie umową
wieloletnią przez wartosc przedmiotu takiej umowy rozumie się̨ łączną̨
wartosc swiadczen wynikających z tej umowy, okresloną̨ dla całego okresu jej
obowiązywania. W przypadku umowy o istotnej wartosci zawartej na czas
nieoznaczony wartoscią̨ przedmiotu tej umowy jest łączna wartosc swiadczen
wynikających z tej umowy na okres 5 lat); Informację poufną stanowic moze
rowniez umowa, ktora nie spełnia powyzszych kryteriow, a w ocenie Emitenta
znacząco
wpłynie
na
ceny
jego
instrumentow
finansowych
w obecnej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Emitenta,
wydanie wyroku w sprawach sądowych, w ktorych stroną jest Emitent,
dotyczących wartosci niematerialnych i prawnych, takich jak wynalazki,
patenty lub prawa do licencji,
wniesienie powodztwa w sprawach, w ktorych Emitent pozostaje stroną, gdzie
wartosc przedmiotu sporu stanowi wartosc co najmniej 10% sumy kapitałow
własnych Społki, podanej w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym,
obrot własnymi akcjami,
złozenie wniosku o ogłoszenie upadłosci lub udział w postępowaniu
upadłosciowym,
ubieganie się o przyjęcie wniosku upadłosciowego,
transakcje Emitenta z podmiotami powiązanymi, ktorych wartosc przewyzsza
rownowartosc 10% wartosci przychodow ze sprzedazy Grupy Kapitałowej
Digitree Group, za okres ostatnich czterech kwartałow obrotowych,
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wypłata dywidendy przez Społkę,
wypłata dywidendy przez Społkę zalezną, jezeli Emitent uzna, ze wypłata ta
będzie miała znaczący wpływ na jego wyniki,
mające znaczenie dla Społki lub Społki zaleznej orzeczenia organow
rządowych, władz regionalnych lub lokalnych lub innych organizacji
publicznych,
zmiana dotycząca notowan (np. informacje, iz instrumenty finansowe
emitenta będą notowane na innym segmencie rynku: np. zmiana z systemu
notowan ciągłych na notowania jednolite),
istotna zmiennosc tj. znajdująca się w przedziale 20-30% w zakresie poziomu
przychodow lub zysku (straty) Emitenta odbiegającego od sredniego poziomu
w minionych, analogicznych okresach sprawozdawczych,
istotna zmiennosc tj. znajdująca się w przedziale 10-30% od konsensusu
rynku w zakresie poziomu wyniku finansowego netto w danym okresie
sprawozdawczym, odbiegającego od oczekiwan rynku.

Spełnianie wymogów dotyczących sprawozdawczości polega na publikacji
raportów oraz w przypadkach gdy jest to przewidziane i uznane za stosowne,
obiegu sprawozdań i dokumentów.
1.4

Decyzja dotycząca publikacji Informacji Poufnych podejmowana będzie przez
Prezesa Zarządu lub przez dwoch innych Członkow Zarządu po dokładnej ocenie
prawdopodobienstwa, ze dana informacja znacząco wpłynie na ceny
instrumentow finansowych.

1.5

Specjalista ds. Relacji Inwestorskich będzie zapewniał ciągłosc procesu
sprawozdawczosci, niezmiennosc tresci i spojnosc poprzednich informacji
z następnymi komunikatami dotyczącymi wynikow lub aktualizacjami w zakresie
opublikowanych informacji. Specjalista ds. Relacji Inwestorskich będzie
niezwłocznie zdawac Zarządowi sprawozdania z wszelkich istotnych roznic
w stosunku do poprzednio opublikowanych informacji, przedstawiając powody
takich zmian. Po przedstawieniu sprawozdania, o ktorym mowa w zdaniu
poprzednim oraz po uzyskaniu zgody Prezesa Zarządu lub dwoch innych
Członkow Zarządu na publikację raportu, Specjalista ds. Relacji Inwestorskich
będzie publikował raport aktualizujący. W przypadku nieobecnosci Specjalisty ds.
Relacji Inwestorskich, zastępuje ją Członek Zarządu ds. korporacyjnych.
Raporty będą publikowane przez Specjalistę ds. Relacji Inwestorskich poprzez
system ESPI oraz na stronie internetowej Społki niezwłocznie po powstaniu
Informacji Poufnej. Raporty będą utrzymywane na stronie internetowej Społki
przez okres 5 lat od dnia publikacji. Specjalista ds. Relacji Inwestorskich
odpowiedzialny jest za biezącą weryfikację raportow opublikowanych na stronie
internetowej Społki. Mozliwe jest usuwanie powyzszych raportow ze strony
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internetowej Emitenta po upływie okresu 5 letniego, o ktorym mowa w zdaniu
poprzednim. W zakresie raportow dot. informacji biezących, IR Specialist będzie
rowniez publikował je na stronie internetowej Społki, gdzie będą one
przechowywane przez okres 5 lat od dnia publikacji.
1.6

Niezastosowanie się pracownikow Społki i jej Społek zaleznych do powyzszych
wymagan moze skutkowac podjęciem srodkow dyscyplinarnych, nie wyłączając
rozwiązania stosunku pracy w najpowazniejszych przypadkach, przy czym nie
ogranicza to wszelkich innych form odpowiedzialnosci.

1.7

Niezastosowanie się do powyzszych wymagan osob pracujących lub swiadczących
profesjonalne usługi na rzecz Społki i jej Społek zaleznych, ktore nie są
pracownikami tych społek, moze byc karane zgodnie z i w celu wynikającym z
prawa i warunkow umownych regulujących poszczegolne przypadki, nie
wyłączając rozwiązania lub uniewaznienia umowy w najpowazniejszych
przypadkach, przy czym nie ograniczy to wszelkich innych form
odpowiedzialnosci.
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2. TRANSAKCJE WYKONYWANE PRZEZ OSOBY PEŁNIĄCE OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE
2.1

Osoby pełniące funkcje zarządcze w Społce oraz/lub jej Społkach zaleznych oraz
osoby blisko z nimi związane powiadamiają Społkę o kazdej transakcji zawieranej
na ich własny rachunek w odniesieniu do akcji lub instrumentow dłuznych Społki
lub do instrumentow pochodnych lub związanych z nimi instrumentow
finansowych.

2.2

Do transakcji, ktore są przedmiotem Powiadomienia, zaliczają się wszystkie
transakcje dokonane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze na ich własny
rachunek i związane, w odniesieniu do Społki, z akcjami lub instrumentami
dłuznymi Społki, lub z instrumentami pochodnymi bądz innymi powiązanymi
z nimi instrumentami finansowymi oraz w odniesieniu do uczestnikow rynku
uprawnien do emisji, z uprawnieniami do emisji, opartymi na nich produktami
sprzedawanymi na aukcji lub powiązanymi z nimi instrumentami pochodnymi.
Transakcje będące przedmiotem powiadomienia obejmują, w szczegolnosci:
a) nabycie, zbycie, krotką sprzedaz, subskrypcję lub wymianę;
b) przyjęcie lub realizacje opcji na akcje, w tym opcji na akcje przyznanej osobie
pełniącej obowiązki zarządcze lub pracownikom w ramach ich pakietu
wynagrodzen, oraz zbycie akcji pochodzących z realizacji opcji na akcje;
c) zawarcie umowy swapu akcyjnego lub realizacja swapu akcyjnego;
d) transakcje na instrumentach pochodnych lub z nimi związane, w tym
transakcje rozliczane w srodkach pienięznych;
e) zawarcie kontraktu roznic kursowych obejmującego instrument finansowy
przedmiotowego emitenta lub uprawnienia do emisji lub oparte na nich
produkty sprzedawane na aukcji;
f)

nabycie, zbycie lub wykonanie praw, w tym opcji sprzedazy i kupna, a takze
warrantow;

g) subskrypcje podwyzszenia kapitału lub emisja instrumentow dłuznych;
h) transakcje obejmujące instrumenty pochodne i instrumenty finansowe
powiązane z instrumentem dłuznym przedmiotowego emitenta, w tym swapy
ryzyka kredytowego;
i)

transakcje warunkowe uzaleznione od spełnienia okreslonych warunkow
i faktyczne wykonanie takich transakcji;

j)

automatyczną lub nieautomatyczną konwersję instrumentu finansowego na
inny instrument finansowy, w tym zamianę obligacji zamiennych na akcje;
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k) dokonane lub otrzymane darowizny, w tym darowizny pienięzne, oraz
otrzymany spadek;
l)

transakcje, ktorych przedmiotem są indeksowane produkty, koszyki
i instrumenty pochodne w zakresie wymaganym zgodnie z art. 19
rozporządzenia (UE) nr 596/2014;

m) transakcje, ktorych przedmiotem są akcje lub jednostki uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych, w tym alternatywne fundusze inwestycyjne (AFI), o ktorych
mowa w art. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE 4),
w zakresie wymaganym zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE) nr 596/2014;
n) transakcje dokonane przez zarządzającego alternatywnym funduszem
inwestycyjnym, w ktory osoba pełniąca obowiązki zarządcze lub osoba blisko
związana z taką osobą zainwestowała, w zakresie wymaganym zgodnie z art.
19 rozporządzenia (UE) nr 596/2014;
o) transakcje dokonane przez osobę trzecią na podstawie uprawnienia do
indywidualnego zarządzania portfelem lub składnikiem aktywow, w imieniu
lub na korzysc osoby pełniącej obowiązki zarządcze, lub osoby blisko związanej
z taką osobą;
p) zaciąganie lub udzielanie pozyczek w postaci papierow wartosciowych lub
instrumentow dłuznych Emitenta lub powiązanych z nimi instrumentow
pochodnych lub innych instrumentow finansowych.
q) zastawiania lub pozyczania instrumentow finansowych przez osobę pełniącą
obowiązki zarządcze, lub w jej imieniu, lub osobę blisko z nią związaną, lub w
jej imieniu,
r) zawieraniu przez osobę zawodowo zajmującą się posredniczeniem
w zawieraniu transakcji lub wykonywaniu zlecen lub przez inną osobę w
imieniu osoby pełniącej obowiązki zarządcze lub osoby blisko związanej z taką
osobą, włączając w to transakcje zawierane w ramach uznania;
s) transakcje dokonywane z tytułu polisy ubezpieczeniowej na zycie, okreslonej
w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE 26),
w przypadku gdy:
(i)
ubezpieczającym jest osoba pełniąca obowiązki zarządcze lub osoba
blisko związana z taką osobą;
(ii)
ryzyko inwestycyjne ponosi ubezpieczający;
oraz
(iii) ubezpieczający ma prawo lub swobodę podejmowania decyzji
inwestycyjnych dotyczących konkretnych instrumentow w ramach tej
polisy ubezpieczeniowej na zycie lub wykonywania transakcji
dotyczących konkretnych instrumentow w ramach tej polisy
ubezpieczeniowej na zycie.

Digitree Group S.A., ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik,
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 6422884378, KRS: 0000369700, REGON: 240018741, wysokość kapitału zakładowego: 248.577,50 PLN

2.3

Powiadomienia składane są niezwłocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 3 Dni
Roboczych od dnia transakcji.

2.4

Powiadomienia będą składane KNF oraz Społce w formie elektronicznej, zgodnie
z Załącznikiem nr 1 do niniejszych Indywidualnych Standardow Raportowania. W
przypadku, gdy osobą składającą Zawiadomienie jest Prezes Zarządu, a Zarząd
Społki jest jednoosobowy, Zawiadomienie będzie składane KNF oraz
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Społki, ktory niezwłocznie powiadomi
pozostałych członkow Rady Nadzorczej.

Digitree Group S.A., ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik,
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Załącznik nr 1 do wyciągu z Indywidualnych Standardów Raportowania spółki Digitree Group S.A. z siedzibą
w Rybniku
– Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko
z nimi związane

POWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH DOKONYWANYCH PRZEZ OSOBY PEŁNIĄCE OBOWIĄZKI
ZARZĄDCZE I OSOBY BLISKO Z NIMI ZWIĄZANE ORAZ DO CELÓW PODAWANIA TYCH TRANSAKCJI
DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ.

1

Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze / osoby blisko związanej

a)

Nazwa

[w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko]
[w przypadku osób prawnych: pełna nazwa w tym forma prawna z
odpowiedniego rejestru]

2

Powód zgłoszenia

b)

Stanowisko / Status

[dla osób pełniących obowiązki zarządcze: zajmowane stanowisko u
Emitenta]
[dla osób blisko związanych:
- wskazanie, że zgłoszenie dotyczy osoby blisko związanej z osobą pełniąca
obowiązki zarządcze,
- imię i nazwisko oraz stanowisko właściwej osoby pełniącej obowiązki
zarządcze]

c)

Pierwotne
zawiadomienie /
Poprawka

[wskazanie, że jest to pierwotne zawiadomienie lub poprawka do
wcześniejszych zawiadomień.
W przypadku zmiany należy wyjaśnić przyczynę.

3

Szczegóły dotyczące Emitenta

a)

Nazwa

Digitree Group S.A.

b)

LEI

[Legal Entity Identifier kod zgodnie z normą ISO 744 LEI code]

4

Szczegóły transakcji: sekcja ma być powtórzona dla (i) każdego rodzaju instrumentu, (ii) każdego
rodzaju transakcji, (iii) każdej daty i (iv) każdego miejsca, w którym transakcje zostały
przeprowadzone

a)

Opis instrumentu
finansowego,
rodzaj instrumentu,
kod identyfikacyjny

[Wskazanie rodzaju instrumentu:
- akcja, instrument dłużny, pochodny lub finansowy instrument powiązany z
akcją lub instrument dłużny.
Kod identyfikacyjny – jak określono w aktach delegowanych przyjętych na
podstawie art. 26 Rozporządzenia (UE) nr 600/2014] PLSARE000013

b)

Rodzaj transakcji

[Opis rodzaju transakcji przy użyciu, w stosownych przypadkach, rodzaju
transakcji określonych w Artykule [X] Rozporządzenia delegowanego
Komisji (UE) XXXX/XX [Akt przyjęty zgodnie z artykułem 19 (14)
Rozporządzenia UE nr 596/2014 lub z artykułem 19 (7) rozporządzenia UE
nr 596/2014.
Stosownie do art. 19 (6) (e) rozporządzenia UE nr 596/2014 należy
wskazać, czy dana transakcja jest związana z wykonywaniem programu
opcyjnego]

c)

Cena i wolumen

Cena

Wolumen

[Jeżeli występuje więcej niż jedna transakcja o takim samym charakterze
(zakup, sprzedaż …) w sprawie tego samego instrumentu finansowego lub
uprawnień do emisji oraz są realizowane w tym samym dniu i w tym samym
miejscu transakcji – cena i wolumen tych transakcji mogą zostać zgłoszone
w tej tabeli w postaci dwóch kolumn – jak przedstawiono powyżej – dodając
odpowiednią ilość wierszy.
d)

Zagregowane
informacje

[Wielkość wielu transakcji jest sumowana, gdy te transakcje:

- Łączny wolumen,

- są tego samego rodzaju,

- Cena

- transakcje zrealizowane w tym samym dniu,

- odnoszą się do tego samego instrumentu finansowego lub uprawnień do
emisji,

- transakcje zrealizowane w tym samym miejscu.
W przypadku pojedynczej transakcji, cena pojedynczej transakcji.
e)

Data transakcji

{Data zawarcia zgłaszanej transakcji.
Format daty ISO 8601: YYYY-MM-DD; Czas UTC]

f)

Miejsce transakcji

[Nazwa i kod identyfikacyjny systemu obrotu.
Jeśli transakcja nie została zawarta w wymienionych miejscach – proszę
podać „Poza systemem obrotu”.]

